Climate Proof Areas

Aktiviteter inom Climate Proof Areas

Climate Proof Areas (CPA) är ett internationellt projekt
om klimatförändring och hur ett område kan anpassas
till ökad översvämningsrisk. På internationell nivå deltar
förutom Sverige, även Nederländerna, Tyskland, Belgien
och Storbritannien i projektet, som startade 2008 och
som kommer att pågå fram till slutet av 2011.

Arvika kommun

Frågorna man ställer sig inom CPA är:
• Vad får klimatförändringen för effekter?
• Hur kan områden klimatanpassas?
• Kan man på internationell nivå dra lärdom av exempel?
I Sverige är exemplet som studeras Arvika kommun, som
till sin hjälp har SMHI, SGI samt Länsstyrelsen i Värmland
och Västra Götaland. Tillsammans ska vi undersöka hur
Arvikas klimat blir i framtiden, vilka konsekvenser det kan
innebära för infrastruktur och kommunens service, samt
föreslå realistiska åtgärder. Budget för den svenska delen
av CPA är cirka 6 miljoner kronor.

En utmaning för Arvika kommun

Som ett led i Arvika kommuns pågående arbete med
att förebygga källaröversvämningar kommer stadens
dagvattensystem att inventeras i CPA-projektet. Modeller
över dagvattennätets nuvarande kapacitet kommer att
upprättas och ett förslag på åtgärder som förebygger
källaröversvämningar i framtiden ska tas fram.

Hösten 2000 lärde sig svenska folket var Arvika
ligger. Vattennivån i Glafsfjorden steg mer än 3 meter
över det normala, med stora konsekvenser för ekonomi,
miljö och kommunens service till befolkningen. Vägar
och järnväg stängdes, människor evakuerades och
vattnet medförde stora skador. Den totala kostnaden för
översvämningen uppskattas till 200 miljoner kronor.

Arvika kommun kommer även att utföra laserskanning
av området längs Glafsfjorden för att skapa en detaljerad
översvämningskarta. Med hjälp av denna kan kommunen
se vilka fastigheter, vägar etc som drabbas vid olika
vattennivåer. Översvämningskartan kommer att bli ett
viktigt verktyg i den kommunala planeringen.

Arvika kommun har även svårigheter att leda bort
dagvatten vid häftiga regn. Dagvattensystemet har på
vissa ställen otillräcklig kapacitet och till följd av detta
har ett hundratal fastighetsägare fått in vatten i sina
källare vid kraftig nederbörd.

SMHI

Inom ramen för CPA ska SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) skala ned regionala klimatmodeller till lokal nivå, vilket kommer att ge Arvika kommun en unik bild av framtida nederbördsmönster. Olika
klimatscenarier från SMHI:s Rossby Centre kommer att
användas för att uppskatta förändrad nederbördsmängd
för olika återkomsttider, liksom förändring av återkomsttid för dagens dimensionerande regn.
Med hjälp av hydrologisk modellering kommer SMHI
även att beräkna ändrad tillrinning till Kyrkviken och
Glafsfjorden för de olika klimatscenarierna.

Redan med dagens klimat är alltså Arvika kommun
utsatt och den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen pekar ut bland annat västra Värmland som ett
område i Sverige där klimatförändringen kommer att
slå som hårdast avseende extrem nederbörd och höga
vattennivåer. Så sannolikt kommer Arvika i framtiden
att drabbas oftare både av häftiga regn och av översvämningar i klass med den 2000, eller värre.
Arvika kommun tar detta på allvar och arbetar aktivt
med förebyggande åtgärder.

SGI

SGI (Statens Geotekniska Institut) kommer att
uppdatera Arvika kommuns beﬁntliga hydrauliska modell
med topograﬁ från laserskanningen samt tillrinning från
den hydrologiska modelleringen, vilket ger en bild av
framtida vattennivåer i Glafsfjorden.
Vidare kommer SGI att utvärdera de åtgärder som föreslås
i projektet, utifrån ekonomiska, tekniska och miljömässiga
effekter. SGI kommer även att studera metoderna som
används för riskhantering och beslutsstöd.

Arvika, november 2000

Länsstyrelsen i Värmland och Västra Götaland

Länsstyrelserna bidrar med expertkunskap och ser
till att erfarenheterna från Arvika tas tillvara både i ett
nationellt och ett internationellt perspektiv.

Källaröversvämning
i Arvika 2006
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